Campania „ Să facem automobilele ecologice” are ca scop reducerea impactului
automobilelor asupra mediului şi să ajute conducătorii auto să gândească ecologic
înainte de a pleca la drum.

10 puncte pentru un automobilism mai ecologic
Cumpăraţi automobile ecologice
Planificaţi-vă călătoriile
Verificaţi frecvent presiunea în pneuri
Nu încărcaţi inutil autovehiculul şi evitaţi
folosirea portbagajelor exterioare
Nu încălziţi motorul înainte de a pleca

Utilizaţi aerul condiţionat numai când este
necesar
Nu acceleraţi brusc şi menţineţi viteza constantă
Utilizaţi frâna de motor
Nu lăsaţi motorul la ralanti
Compensaţi emisiile de CO2

1.

Cumpăraţi automobile ecologice
La achiziţionarea unui automobil ar trebui să luaţi întotdeauna în considerare
performanţele acestuia legate de nivelul de poluare
Cumpăraţi un automobil cu o dimensiune adecvată necesităţilor dumneavoastră.
Un automobil mai eficient ecologic are costuri mai mici de utilizare.
Programul dezvoltat de Fundaţia FIA, Eco Test, www.ecotest.eu, vă oferă un
sistem facil de evaluare a performanţelor de poluare ale noilor modele de
automobile.
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2.

Planificaţi-vă călătoriile
O călătorie bine planificată vă permite să ajungeţi la destinaţie pe cel mai rapid şi mai
uşor drum, reducându-se astfel emisiile poluante.
Într-o călătorie de 1 oră, 10 minute de condus auto inutil, duce la o scădere a
eficienţei combustibilului cu 14%.
Pentru deplasări scurte, luaţi în considerare bicicleta, transportul în comun sau
mersul pe jos.
Instalarea unui sistem GPS la bordul automobilului vă permite să alegeţi din timp
cea mai eficientă rută către destinaţie.
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3.

Verificaţi frecvent presiunea
în pneuri
O anvelopă umflată corect scade rezistenţa la rulare, crescând astfel eficienţa.
Conducerea unui automobil cu o presiune în pneuri, cu 0.5 bar mai mică decât
cea recomandată, duce la scăderea eficienţei combustibilului cu 2% şi 4%, în
localităţi, respectiv în afara acestora.
Luaţi în considerare echiparea automobilului cu sistem de monitorizare a presiunii
în pneuri, care să vă indice necesitatea umflării acestora.
Pneurile corect umflate au aderenţă crescută la şosea şi astfel nu sunt doar mai
ecologice, dar şi mai sigure.
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4.

Nu încărcaţi inutil autovehiculul şi
evitaţi folosirea portbagajelor
exterioare
Încărcarea suplimentară şi rezistenţa aerodinamică mai mare cresc consumul de combustibil.
100 kg în plus în autovehicul duc la o scădere semnificativă a eficienţei
combustibilului cu 6% la un automobil de clasă medie.
Verificaţi dacă transportaţi obiecte inutile în portbagaj, cum ar fi bagaje sau
obiecte mari (de ex. lanţurile de zăpadă în afara sezonului).
Automobilele moderne sunt construite pe principii aerodinamice, iar un portbagaj
exterior pe automobil poate creşte consumul de combustibil cu 20%.
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5.

Nu încălziţi motorul înainte
de a pleca
Automobilele moderne nu au nevoie de încălzire înainte de a pleca, decât în condiţii de
temperaturi extrem de scăzute.
Rularea cu viteză redusă poate fi necesară după pornirea motorului; în acest mod
va creşte şi eficienţa combustibilului.
La automobilele moderne, dotate cu sistem de injecţie de combustibil, nu mai
este necesar să se acţioneze acceleraţia la pornire. Dacă totuşi se procedează în
acest mod, va creşte consumul de combustibil.
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6.

Utilizaţi aerul condiţionat numai
când este necesar
Evitaţi reglarea aerului condiţionat la o temperatură prea scăzută, deoarece acesta
utilizează mult din puterea automobilului
Când temperatura afară este de 25o C, aerul condiţionat reduce eficienţa
combustibilului cu 12%.
Când nu este periculos, la deplasarea prin oraş cu automobilul, deschiderea
geamurilor este mai eficientă decât utilizarea aerului condiţionat. Totuşi, la viteze
mari, este valabil contrariul, datorită creşterii rezistenţei aerului.
Şi alte echipamente aflate la bord, cum ar fi sistemul audio, duc la creşterea
consumului de combustibil.
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7.

Nu acceleraţi brusc şi menţineţi
viteza constantă
Conducerea neagresivă a automobilului scade consumul de combustibil, conferă mai
multă siguranţă iar pasagerii dumneavoastră vor călători mai confortabil.
Porniţi uşor (20km/h în 5 secunde, pentru o creştere cu 11% a eficienţei
combustibilului) şi evitaţi acceleraţia bruscă.
Nu circulaţi în coloană fara a păstra o distanţă de siguranţă, evitând astfel
accelerări şi frânări inutile care scad cu 2% şi 6 % eficienţa combustibilului în
localităţi, respectiv în afara acestora.
Utilizaţi întotdeauna cea mai mare treaptă de viteză posibilă, corespunzătoare
vitezei de deplasare.
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8.

Utilizaţi frâna de motor
Utilizarea capacitatea de frânare a motorului economisiţi combustibil.
Prin eliberarea pedalei de acceleraţie când sesizaţi necesitatea scăderii vitezei,
opriţi alimentarea motorului, ceea ce duce la o creştere cu 2% a eficienţei
combustibilului.
Utilizarea frânei de motor are şi meritul de reducere a uzurii plăcuţelor de frână.
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9.

Nu lăsaţi motorul la ralanti
Chiar şi când automobilul stă pe loc, motorul pornit consumă combustibil.
Menţinerea la ralanti a motorului mai mult de un minut duce la un consum de
combustibil mai mare decât ar fi necesar pentru repornirea acestuia.
Zece minute de mers la ralanti (cu aerul condiţionat oprit) determină un consum
de 130 cc de combustibil.
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10. Compensaţi emisiile de CO2
Emisiile de CO2, ca rezultat al transportului rutier, sunt inevitabile. Puteţi totuşi
contribui la reducerea emisiilor de CO2 prin compensarea acestora.
Prin proiectul său, iniţiat în Mexic cu peste 10 ani în urmă, FIA se înscrie printre
pionierii activităţilor de compensare a emisiilor de CO2.
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